Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 5. 9. 2011
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Stejskal, pí Daňková, p. Voráč, p. Prášil, Bc. Dudešková
Omluveni: p. Pelikán
Hosté: pí Šišková, p. Pražák
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- Investice 2012 – určeny požadavky na investice v Droždíně pro rok 2012, stanoveno
jejich pořadí, předáno na odbor investic – seznam přílohou zápisu
- Opravy 2012 – určeny požadavky na opravy v Droždíně pro rok 2012, v průběhu roku
2012 nebudou nové požadavky přijímány, předáno na odbor majetkoprávní – seznam
přílohou zápisu
- Sečení trávy – provedena aktualizace ploch k sečení, seznam předán na MmOl a TSMO
- Opravy chodníků – v červenci provedeno místní šetření za účasti TSMO a p. Stejskala,
vzhledem k omezeným finančním prostředkům (300 tis. Kč) byly vybrány a předány
k realizace tyto požadavky: Gagarinova – obrubník naproti vchodu do zahrady školy,
chodník podél zahrady školy, Myslivecká – výměna roštu, Na Kopci – vyčištění žlabu a
mříž propustku; předběžná cena 273 tis. Kč
- Manipulační a provozní řád pro vodní nádrž Droždín (Adamovka) – dne 9.8. proběhlo
další jednání na MmOl za účasti ing. Filipcové, odsouhlasena konečná verze, která bude
vydána
- Čerpání rozpočtu 2011 – v rozpočtu nevyčerpaná částka cca 144 tis., KMČ rozhodla o
následujícím čerpání částky: 100 tis. Kč – nový dětský prvek pro větší děti na dětské
hřiště, členové předloží své návrhy do 16.9. a do konce září bude předán konkrétní
požadavek na realizaci na MmOl; 44 tis. Kč – opravy chodníků: chodník Pplk. Sochora –
díra v chodníku, je vidět zatrubnění pod chodníkem, nebezpečné pro děti, v blízkosti
dětské hřiště (požadavek na opravu díry, předláždění celého chodníku nepožadujeme,
protože se nevyužívá, v budoucnu bude pravděpodobně zrušen a plocha využita jinak)
odpovídá: odbor vnějších vztahů, Filipcová,
- Požadavek na opravu chodníku – H. Úlehla od ul. Na Kopci po č. 39 (popraskané
dlaždice), cena dle TSMO stanovena na cca 70 tis. Kč, chodník od Gagarinova 5 až po
Gagarinova 7 (popraskané a uvolněné dlaždice) odpovídá: odbor vnějších vztahů,
- Požadavek na opravu herního prvku na dětském hřišti – vytržené ukotvení lanové
pyramidy, bude předáno na odbor koncepce a rozvoje odpovídá: Voráč, Filipcová
- Místní šetření v ul. Na Kopci k rozšíření komunikace – plánovaný termín 22., 23. 9.,
zúčastní se p. Stejskal
- Pracovní výbor k propustku na ul. Jesenická 9.9., 8:30 – zúčastní se p. Prášil
- Jednání k projektu ul. H. Kvapilové 13.9. v 9:00 – zúčastní se pí Daňková
- Dětské hřiště – požadavek na výměnu 1 ks stávající houpačky za houpačku pro malé
děti (košík), bude vznesen dotaz na magistrát, kdy dojde k osázení valu a bude
reklamováno nekvalitní osetí travním semenem odpovídá: Voráč, Filipcová
- Odtokové žlaby nad obchodem U Skalů – nekvalitně provedená práce, bude
reklamováno
- Sběrová sobota – 15.10.2011 stanoviště u hasičky
Požadavky hostů:
Pí Šišková (Gagarinova ul.)
- požadavek na vývoz popelnic v letních měsících (oba druhy) 1x za týden, popelnice
zapáchají, hlavně popelnice na komunální odpad, při vývozu biopopelnic zase popelářský
vůz znečišťuje komunikaci, požadavek předán na MmOl odpovídá: Filipcová
- propadlá vozovka u zastávky na ul. Gagarinova, projíždějící větší vozidla ruší občany
v brzkých ranních hodinách – jedná se o komunikaci ve vlastnictví Olomouckého kraje,
bude zaslána žádost na Olomoucký kraj odpovídá: Filipcová
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Program a termín další schůze KMČ – 3. října 2011 v 18:00:
Plnění úkolů z minulého zasedání
- Údržba a úklid obce
- Informace z MmOl
- Požadavky hostů

Zapsala: Ing. Filipcová
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